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A tantárgy kódja

A tantárgy megnevezése (magyarul) Szociálpszichológia

A tantárgy megnevezése (idegen nyelven)Social psychology
A tantárgyfelelős intézet neve Közszervezési és Közigazgatástani Intézet

A tantárgyfelelős tanszék neve

Tantárgyfelelős neve Dr. Zsolt Péter

Oktató(k) neve

Kreditérték 3 kredit

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 1 ea + 2 gy

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek -

Meghirdetési gyakorisága tavaszi

Ajánlott félév 6. félév

Kompetenciák leírása
Önismeret, a helyzet hatalmának felismerése, a manipulációval szembeni érett 
személyiség kialakítása, a támogató-terelgető jellegű közigazgatási 
megoldások elsajátítása.
1) Bevezetés a szociálpszichológiába (gyak: játékelméletek tréningjei)

2) Rokontudományok (gyak: kiselőadások tartása rokontudományokból)

3) Szocializáció (gyak: Mérei film a vezetési stílusokról, a felnőtt, és a 
szakmai szocializációk)
4) A szociáloszichológia kutatásmódszertana (gyak: kutatásterv készítése és 
prezentálása a közszolgálat/közigazgatás területein)
5) Konformitás, kikényszerített engedelmesség (gyak: konformitás veszélyei 
Zimbardo kutatásai alapján szövegelemzés)
6) Hibás döntések, és elkerülési módjai (gyak: további szövegismertetések és 
tréning. Közigazgatási "terelgetési" technikák )
7) Önigazolás (gyak: devianciát csökkentő közcélú reklámok, és 
kampánytervek készítése)
8) Tömeglélektan (gyak: devianciát csökkentő közcélú reklámok, és 
kampánytervek bemutatása)
9) Csoportlélektan (gyak: a szándékos vakságról szóló videó megnézése és 
megbeszélése)
10) Attitűdök, egyensúlyelméletek (gyak: a kognitív disszonancia elmélet 
feldolgozása)
11) ZH (gyak: proszociális alapviselkedések)

12) A szociálpszichológia politikai erkölcs kutatása (gyak: zh megbeszélése)

13) Agresszió (gyak: antiszociális alapviselkedések)

14) Társas viszonyok (gyak: a valóságshow-k világa)

15) A divat szociálpszichológiája (vizsgára felkészítés)

Az aláírás megadásának feltételei évközi gyakorlatokon való munka

A tantárgy szakmai tartalma

A szociálpszichológiai tudásanyagnak különösképp azon részének átadása, 
mely a közigazgatásban dolgozók számára hasznos lehet. A gyakorlatok során 
több tréning elemet is használunk, és a hallgatók kreativitását is igénybe 
vesszük.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

kollokvium (ötfokozatú)

A vizsga módja
Szóban a saját évközi munka prezentálása, annak kiegészítése a félév során
kapott ajánlások alapján. A Zh eredménye, és a prezentáció átlaga adja a
végső jegyet.
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